
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 
„Program deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi  

w subregionie inowrocławskim” 
 

§ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu  

pt.: „Program deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi w subregionie 
inowrocławskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
2014-2020. 

2. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w Partnerstwie 
z Centrum Medycznym Ikar - Borowicz Spółka Jawna, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy 
Flandria oraz "Epoka" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz Spółka 
z Ograniczoną Odpowiedzialnością w okresie od 2019-07-01 do 2021-08-31.   

3. Projekt „Program deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi w subregionie 
inowrocławskim”, zwany dalej Projektem, realizowany jest na podstawie umowy  
o dofinansowanie zawartej z Instytucją Zarządzającą, czyli Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział 
w Inowrocławiu (88-100), ul. Poznańska 43-45. 
 

§ 2 
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 
1. Celem projektu jest wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne 

wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych poprzez utworzenie 
1 Dziennego Domu Opieki Medycznej (15 miejsc opieki dziennej) oraz zwiększenie dostępności 
do usług opieki zdrowotnej dla 130 osób niesamodzielnych do 31.08.2021 r.  

2. W ramach projektu zapewnione zostaną następujące usługi: 
a. koordynacja realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych: 

 kwalifikacja uczestników projektu do adekwatnej formy wsparcia zgodnie 
z indywidualną diagnozą potrzeb, 

 dobór specjalistycznych form pomocy do zgłaszanych na bieżąco potrzeb 
uczestników, 



 
 doradztwo telefoniczne w zakresie usług dostępnych w projekcie, możliwości 

pozyskania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, 
 realizacja działań edukacyjno-szkoleniowych dla opiekunów osób 

niesamodzielnych objętych wsparciem w zakresie opieki domowej; 
b. w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej: 

 zapewnienie opieki medycznej w warunkach zbliżonych do domowych 
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 
08:00-16:00, 

 wsparcie zgodne z indywidualnymi zaleceniami w wymiarze od 4 do 8 godz. 
dziennie w okresie od 30 do 120 dni roboczych, 

 6-miesięczny nadzór nad pacjentami wypisanymi – wsparcie pielęgniarki 
i fizjoterapeuty, 

 usługi pielęgniarskie (edukacja dot. samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo 
w doborze wyrobów medycznych), usprawnianie ruchowe, stymulacja 
procesów poznawczych, terapia zajęciowa, wyżywienie, transport, 
ambulatoryjne badania diagnostyczne oraz doraźne leki i materiały medyczne, 

 działania edukacyjne dla opiekunów w zakresie przygotowania do kontynuacji 
opieki, 

c. w ramach długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną: 
 pielęgniarska opieka długoterminowa we współpracy z lekarzem POZ, 
 poradnictwo psychologiczne, 
 usługi fizjoterapeutyczne, 
 pomoc dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci szkoleń 

indywidualnych i grupowych z zakresu opieki medycznej nad osobami 
niesamodzielnymi realizowane przez pielęgniarkę, psychologa 
i fizjoterapeutę, 

 poradnictwo prawne. 
 

§ 3 
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 
1. Pierwszą grupę docelową projektu stanowi 130 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami.  
Drugą grupę docelową będą stanowili opiekunowie osób niesamodzielnych, korzystających 
ze wsparcia w warunkach domowych (w szczególności członkowie rodzin) – 80 osób.  
Będą to osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się lub pracujące 
na obszarze subregionu inowrocławskiego – wyodrębnione na potrzeby projektu 
z województwa kujawsko-pomorskiego powiaty: inowrocławski, żniński, mogileński. 

2. Preferowany jest udział dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  
 ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 



 
 których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

3. Wszystkie osoby objęte projektem będą niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność. Wymagać będą opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego 
(spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, 
ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie 
czynności fizjologicznych). Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci. 

4. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w systemie ciągłym w okresie od 2019-07-01 
do 2020-12-31 aż do wyczerpania miejsc w projekcie. 
Decyzje o spełnieniu kryteriów i włączeniu do Projektu będą podejmowane w układzie 
tygodniowym – co do zasady w pierwszym dniu roboczym nowego tygodnia w odniesieniu 
do formularzy rekrutacyjnych złożonych w tygodniu poprzedzającym. 

5. Rekrutacja będzie się odbywała za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych:  
 ogłoszenia na stronach www i w portalach społecznościowych, 
 mailing do ROPS w Toruniu i właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej 

oraz organizacji partnerskich, regionalnych i lokalnych, 
 plakaty i ulotki umieszczane w ośrodkach pomocy, miejscach organizacji opieki nad 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi, podmiotach leczniczych, 
 w trakcie kampanii społecznych i wydarzeń kierowanych do grup docelowych. 

6. Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację, decyzję o przyznaniu osobie niesamodzielnej 
wsparcia, potwierdzać będą każdorazowo indywidualną oceną sytuacji zdrowotnej, 
materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów tej osoby. 

7. Za działania rekrutacyjno-informacyjne odpowiadać będzie pracownik Centrum Koordynacji 
Opieki Medycznej oraz koordynator projektu. Zadaniem zespołu będzie weryfikacja 
otrzymanych zgłoszeń i nawiązanie kontaktu w celu złożenia ostatecznej deklaracji udziału 
w projekcie.  

8. Podczas rekrutacji kandydaci otrzymają punkty za spełnienie następujących kryteriów: 
I. KRYTERIA OBLIGATORYJNE (weryfikacja w oparciu o formularz aplikacyjny 
w formule 0 - 1):  

a) osoby zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym obszar subregionu 
inowrocławskiego – weryfikowane na podstawie oświadczenia; 

b) status osoby niesamodzielnej – weryfikowane na podstawie oświadczenia 
zawierającego samodzielną ocenę osoby niesamodzielnej/lub opiekuna prawnego 
osoby niesamodzielnej w obszarach zdefiniowanych skalą Barthel lub orzeczenia 
o niepełnosprawności lub zaświadczenia o stanie zdrowia; 

c) status opiekuna osoby niesamodzielnej, w tym członka rodziny – weryfikowane 
na podstawie oświadczenia. 

II. KRYTERIA  DOCHODOWE:  



 
a) osoby, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryt. dochodowego – 10 pkt.  

III. KRYTERIA PREFERENCYJNE: 
a) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1 pkt. 

Punkty podlegają sumowaniu. 
9. W procesie rekrutacji nastąpi podział uczestników na 2 grupy zgodnie z oceną sytuacji 

zdrowotnej opartej na skali Barthel oraz preferencjami uczestnika: 
a. uczestnicy Dziennego Domu Opieki Medycznej – 50 osób 

Przyjęcie pacjenta do DDOM nastąpi na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu 
klinicznego, opartej na skali poziomu samodzielności (Barthel) - opieka udzielana jest 
osobom, które otrzymały 40-65 pkt. 
W przypadku rekrutacji do DDOM osoby powyżej 65 roku życia będą rekrutowane 
w pierwszej kolejności, jednakże jedynie do wyczerpania 50 % przewidzianych dla tejże 
grupy wiekowej miejsc w projekcie, tj. 25 pacjentów.  
Do opieki kwalifikowani będą pacjenci: 

 bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga 
wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, 
kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej 
niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa 
w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, 

 pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub 
którym w okresie ostatnich 12 m-cy udzielone zostały świadczenia z zakresu 
leczenia szpitalnego. 

b. beneficjenci długoterminowej opieki domowej – 80 osób  
W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby, które w ocenie skalą poziomu 
samodzielności zwanej skalą Barthel uzyskały 40 pkt. lub mniej. W projekcie dopuszcza 
się możliwość świadczenia usług zdrowotnych o tym zakresie dla osób 
niesamodzielnych, które w ocenie opartej na skali Barthel uzyskały 65 pkt. lub mniej. 
W przypadku rekrutacji do długoterminowej opieki domowej dzieci będą rekrutowane 
w pierwszej kolejności, jednakże jedynie do wyczerpania założonej w projekcie liczby 
miejsc, tj. 5. 

10. Na podstawie spełnienia powyższych kryteriów powstaną dla poszczególnych grup listy 
rankingowe oraz listy rezerwowe. 

11. Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony formularz rekrutacyjny wraz 
z załącznikami. Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

12. Formularz rekrutacyjny jest dostępny w Punktach Rekrutacyjnych: 
a. przy ul. Poznańskiej 43-45 w Inowrocławiu (Wyższa Szkoła Gospodarki), 
b. przy ul. Andrzeja 15 w Inowrocławiu (NZOZ Ikar), 
c. przy ul. Aliantów 1A w Żninie (NZOZ Epoka). 



 
Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście, mailowo lub pocztą na adres: Wydział 
Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław 
(tel. 52 567 00 90 w. 1, e-mail: katarzyna.sopolinska@byd.pl). 

13. Komisja rekrutacyjna decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmie na podstawie: 
 informacji zamieszczonych w formularzu rekrutacyjnym oraz załącznikach, 
 spełnienia kryteriów wymienionych w § 3  niniejszego Regulaminu. 

14. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa  
w zadaniu z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

15. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy rankingowej.  
16. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w zadaniu zobowiązana 

jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz do wypełnieniu dokumentów 
w sposób kompletny i czytelny. 

17. Z osobami niesamodzielnymi, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie podpisana 
zostanie umowa uczestnictwa (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 

 
§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest do: 
 uczestniczenia w oferowanych formach wsparcia, wynikających z Projektu, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, 
 potwierdzania korzystania z usług każdorazowo na liście obecności, 
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy monitoringowych. 

2. Organizator wymaga od uczestników Projektu korzystania z oferowanego wsparcia zgodnie 
z ustalonym i przekazanym harmonogramem oraz odpowiedniego zachowania zgodnie 
z normami społecznymi i przyjętymi zasadami, szczególnie w ramach Dziennego Domu Opieki 
Medycznej, w tym zwłaszcza do poszanowania godności innych uczestników, personelu 
i mienia.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych, wywiadach 
przeprowadzanych przez kadrę projektu w związku z realizacją wsparcia dostępnego  
w projekcie w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

4. Uczestnik Projektu przyjmuje do wiadomości, że warunkiem udziału w projekcie  
i korzystania ze wsparcia jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Nieusprawiedliwiona nieobecność w Dziennym Domu Opieki Medycznej powyżej 21 dni 
powoduje wykreślenie z listy uczestników projektu.  

6. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się m.in. wyjazd na turnus rehabilitacyjny 
finansowany ze środków publicznych, chorobę potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim 
i hospitalizację oraz i inne obiektywne sytuacje których zaistnienia Uczestnik projektu nie był 
w stanie przewidzieć, a które uniemożliwiły udział w projekcie. 



 
7. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o planowanej nieobecności/braku możliwości 

z korzystania z usług domowych w terminie do 2 dni poprzedzających zgłaszaną sytuację, 
najpóźniej do godziny 11.00 dnia poprzedzającego planowaną nieobecność. 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie istnieje możliwość zastąpienia 
uczestnika pod warunkiem, że nowemu uczestnikowi będzie udzielone wsparcie przez 
minimum 30 dni. 

9. Każdy uczestnik ma prawo do: 
 udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
 zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio pracownikowi Centrum 

Koordynacji Opieki Medycznej, 
 oceny jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia. 

10. Uczestnik ma obowiązek informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych 
osobowych. 
 

§ 6 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem wsparcia uczestnik 
zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź 
za pośrednictwem poczty elektronicznej do Centrum Koordynacji Opieki Medycznej 
w terminie możliwie najwcześniejszym, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania 
korzystania ze wsparcia. 

2. W przypadku rezygnacji z zajęć Projektu w trakcie ich trwania uczestnik zobowiązany jest 
do złożenia oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu  
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.  

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 
dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje pracownik 
Centrum Koordynacji Opieki Medycznej, od jego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do pracownika Centrum Koordynacji 
Opieki Medycznej. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.  
5. Każdy z uczestników Projektu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się 

z niniejszym Regulaminem. 
  



 
 
Załącznik nr 1.  
Słownik pojęć. 
 

 
Wykaz pojęć 

 
Znaczny stopień 
niepełnosprawności 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną 
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą,  
w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki  
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej 
egzystencji. 

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną 
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej 
albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 

Dochód na członka w 
rodzinie poniżej progu 
ustawowego - dochód nie 
przekracza 150 % 
właściwego kryt. 
dochodowego (na os. 
samotnie gospodarującą lub 
na os. w rodzinie) zgodnie z 
Ustawą o pomocy społecznej 
z dnia 12.03.2004 r. 

1. Dochód nie przekracza 1 051,50 zł (150 % właściwego kryterium 
dochodowego) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych (kryterium 
dochodowe osoby samotnie gospodarującej), 

2. Dochód nie przekracza 792 zł (150 % właściwego kryterium 
dochodowego) w przypadku osób w rodzinie, w której dochód 
na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (kryterium dochodowe 
na osobę w rodzinie” 

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 
wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz innych okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy społecznej.  

Osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 są to: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 
do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną 
z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym;  



 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 
i  zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 
7 września 1991 r. oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, 
z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 
z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;  
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  
i) osoby niesamodzielne;  
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020;  
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  
l) osoby korzystające z PO PŻ. 



 
Osoba niesamodzielna Osoba która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. Do oceny stopnia samodzielności fizycznej stosowana jest 
Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego 
zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między 
innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, 
poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i 
rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz 
kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje 
się również dzieci. 
 
Definicja z projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym:  
Oznacza to osobę, w stosunku do której wydano orzeczenie 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem 
na stopień niesamodzielności, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm). 

Osoba starsza Osoba, która ukończyła 65 rok życia. 

 
 
 
Załącznik nr 2. 
Formularz rekrutacyjny dla osoby niesamodzielnej wraz z załącznikami. 
 
Załącznik nr 3. 
Formularz rekrutacyjny dla opiekuna osoby niesamodzielnej wraz z załącznikami.  
 
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych 


